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I. 

HÚSKVEDJA 
r 

fliitt af stiptprófasti Arna Helfjnsynh 

I^areð vér stöndum liér viö líkkistu, sem geymir 
likama merkis-konu í þessum söfnuði, kemur mér 
til hugar að remia auga og snúa minni athygli þáng- 
að, með hverri hugsun og tilfinníngum sú framliðna 
muni hafa gengið sína síðustu gaungu til grafarinn- 
ar; kannske fleimm komi sama til hugar, sem mér V 
Jað sýnist mér ekki torveldt, að geta hér i vonini- 
ar, eða leysa úr J)essari spumingu, J)ví sú framliðna 
lifði í þessu bygðarlagi fyrir víst hálfa öld, og f)o 
margir af hennar jafnöidrum séu héðan fluttir á 
iindan henni, þá era niðjar þeirra eptir, sem bæði af 
nokkurri þekkíngu og af orðum foreldra sinna geta 
farið nærri um, hverjar hugsanir og hverjar tilfinii- 
íngar mimi helzt hafa verið vakandi lijá vorri fram- 
liðnu, þegar hún fann til dauðans átekta, meðan hún 
hafði ráðrúm til að hugsa, áðurenn öll tilfinning hafðí 
yfirgefið hana; því til að vita þetta þarf ekki annað, 
enn hugleiða, hverjar hugsanir og tilfinningar henni 
voru eginlegastar allan þann tíma, sem ^ ^ áttum 
kost á að þekkja hana, og einkuni munu allir, sem 

\ 
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f)ekktii hana, minnast f^ess, að Iiún, með öllu því 

tápi og dngnaði, er henni var gefinn, lét sér mest 

annt um, með guðlegu sinni alla æfi að gegna lífs- 

ius skylduni. 5að vitum vér, að hún tviskipti ekki 

sínuhjarta; eitt ernaudsynlegty hugsaöi hún, ogþeg- 

ar hún alla æfi áleit það einkar nauðsynlegt, að reyn- 

ast trú í sinni köllun, gjörum vérráð fyrir, að henn- 

ar sinni hafi verið liið sama fram í andlátið, einkum 

þareð árin voru orÖin mörg (70) ábaki; úr því breyt- 

ist sinnið trauðlega. En — hver var þá hennar köll- 

un, eptir að hér var komiö? Var Imn önnur enn 

þolgæði og auðsveipni undir gnðs vilja? 5egar nú 

hennar sinni hafði ætíð verið guðlegt, ætlast eg til, 

að guölegleiki sinnisins hafi þannig komið fram i 

því seinasta lífsins atríði. 

Af því eg er sannfæröur um — og það munu 

allir vera, sem hana rétt þekktu — að hennar sinni 

var ætíö guðlegt, já, ekki einasta guðlegt, heldur 

guði handgengið, svo má gjöra ráð fyrir, að hún hafi, 

líka í vSÍnu síðasta stríði, leítað guðs miskunar í auð- 

mýkt hjartans; því aldrei kom henni til hugar, að 

hún væri ekki lík öðrum mönnum, og vér vitum, að 

vér þurfum allir fyrirgefníngar; en fyrirgefningar leit- 

aði hún með kristilegu trúnaðartrausti hjá miskun- 

semdanna föður, þvíhennar hjarta fordæmdi hana ekki. 

Heunar sama guðlega sinni hefir og víst minnt 

hana á, að þakka guði fyrir handleiðslu á sér og sín- 

iim á þessa lífs vegferö. Fyrst og fremst fyrirþað, 

að hann haíði gefið henni heilbrigða sál í heilbrigð- 

um líkama (og þetta er mikil gjöf), góöan mann, tölu- 

verdt bamalán, stöðuga beilbrigði, nægilega auðlegð; 

og þareð hennar lif, eins og margra annara, haföi 

veriö blandað gleöi og mæðu, svo hefir hún ekki 

síöur þakkað guði fyrir þaö, hversu hann stirkti hana 

til að bera sínar raunir kristilega, heldurenn fyrir 



|)ann lífsins fögnuð/ sem lienni veittist; því þó lífs- 

ins gæöi séu oss ætíð velkomin, þykir oss enn vænna 

um þann stirk, sem vérfáum í vorri mæðu; því þeg- 

ar svo á stendurj finnur hverr og einn, að hannþarf 

liðsinnis; en sú hjálp, sem kemur, þegar á liggur, 

er hiin ekki dýrmætust? 

5etta læt eg nú nóg sagt um þær hugsanir við- 

vikjandi guði, sem mér þykir líklegast að hafi lengst 

vakað hjá þessari framliðnu merkiskonu. 

En þeim viðvíkjandi, sem hún svo mörgár haíði 

lifað hér meö, og þeim mikla afkvæma ^ölda, sem 

hún á hér eptir sig, þykir mér liklegt, að hún hafi 

skilið í ástsemi viö alla þá, sem lieuni voru ekki 

nákomnir, já, með því sama velvildarfulla sinni, 

sem henni var eginlegt, um hverja velvild eg að 

eins vil geta þess, aö liún kom ekki eins fram 

í orði, sem verki. Já, góðsemi hennar sýndi sig 

ekki að eins með gjöfum við nauðstadda, sem er 

sú auðveldasta góösemi fyrir þann, sem hefur nokk- 

ur efni, heldur og í merkilegum kærleiksverk- 

um, sem fáar konur í hennar röð og kringum- 

stæðum mundu hafa í té látið við þá, semþaukomu 

fram við. En þegar hún var nú svona góðsöni við 

þá, sem henni voru ekki vandabundnir, og við hverja 

þessvegna auðvitað er, aö hún hefir skilið í ástsemi, 

þá má nærri geta, með hverjum tilfinningum hún hafi 

skilið við þá, sem henni voru nákomnastir, við sinn 

afkvæma fjölda, einkum þareð hún var framúrskar- 

andi móðir, og hafði elskulega annast þau, meðan 

þurftu og hún gat. Mér er þá ekki láandi, þó eg 

ætli, aðj hún í sínu dauöastriði hafi munað til þeirra 

og ekki gleymt, að fela þau guölegri forsjón. 

En — meö hverjum hugsunum og tilfinníngum 

enim vér nú sainansafnaðir að þeim Qölum, sem 

geyma það dauðlega af þessari guðlegu, tápmiklu 
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heiðuvskoiui? Eg segi (fyrir mig) og hugsa jafii- 

framt, að allir, með litluin mismun verri og bet- 

ri, séu rétt eins og eg. Eg kom híngað með 

viröíngarfullri endurminníngu hinnar framliðnu. 

Eg kom hér meö tilhugsun þess, sem skáldið 

kvað (og mér er f>að ekki láandi, fyrst eg heíi fleiri 

ár á baki, enn hún); ^^Ætid pá sjer þú sálað hold 

sett vera niöur i jaröar mold^ hriggur pú vert og 

hugsa brátt: hér viö þú lika skiljast átt‘^. En 

hriggur get eg ekki veriö, f)ó skáldið mæli svo íyr- 

ir; eg vil heldiir undirtaka með postulanum: ^^þó 

min likams tjaldbúö slitni daglega, hefi eg annaÖ 

hús eilift ^ óforgengilegf\, á himnum^^. Og’ þareð 

eg er nú svona til sinnis, f)á má nærri geta, að eg 

muni ekki eginlega vorkenna þeirri framliðim, að 

nú var hennar vegferð á enda. Og þó eg ætlist til, 

að allir, sem konu þessa fiekktu, heiöri hennar dugn- 

að, semguð hafði gefið lienni, elski heniiar góðsemi, 

semlika var guðs gjöf, og gleymi aldrei gjafaraalls 

góðs — f)ví hvað hefur þú, maður! sem f)ú hafir 

ekki þegið? — þá ætlast eg ekki hvað sízt til, að 

börn hennar muni til inóður sinnar muna — eg man 

svo vel til móður minnar! 

Allir skulum vér þakka guði fyTÍr slíka konu, 

móöur og hússmóður. Og hverr Iiöíðíngi, hverr kóng- 

ur, hverr maður getur verið heiminum uppbyggilegri, 

enn góö móðir? Nú, guð gaf, guðtók, sé hans nafii 

lofað! En guð tekur ekki svo, að hann taki eilíf- 

lega og algjörlega, f)ví eilíflega verður þessi kona 

móðir sinna barna, vinkona þeirra, sem hana heiðr- 

uöu og elskuöu; og f)ó hún komi eigi til vor aptur, 

svo komum vér til hennar, þegar kalliö kemur, að 

vér skulum héðan halda. Friður sé með þeirri fram- 

liðnu! Guð gefi, margar konur fæðisthenni líkar! — 

Og af hveiTÍ rót er nú líklegra að óska, þær spretti 



heldurenn þeirri, sem hér á að gróöursetjast? — 

konur, eins fríar viö llfsins, eöa aldarinnar, hégóma- 

skap, konur, sem álíti það hið fyrsta, að gegna lífs- 

ins köllun, {>ví það er sama sem leita guðs ríkis og 

hans réttlætis, og vænta þess svo, að fá allt ann- 

að, sem við þarf, í viöbót. 

Nú færum vér þetta lík úr f essu húsi, en eg er 

viss um, að þeim, sem eptir eru í f)ví, þykir sjón- 

arsviptir verða, þegar líkið er út flútt, og kannske 

segi: ^^pryðin er tekin úr minu húsi^^, Svo mundi 

og hvert annað bama hennar, undir hvers þaki hún 

heföi andast, hafa meö sanni sagt; því eins og hún 

frá æsku aldri var uppbyggileghverjuhúsi, semhún 

lifti í, allt fram aö andlátmu, svo var hún líka hvers 

liúss prýöi. En nú er hiin flutt í prýðilegra hús, og 

einmidt um þaö leyti, að þau árin voru komin, að 

minnsta kosti i nánd, sem oss líka ekkí. Og þó þeir, 

sem nú trega þá framliðnu, geti ekki vænt, að Imn 

komi til þeirra aptur, svo er þó vonin, á sínum tíma 

að koma til hennar. 

Frihur se meö hennar moldum ! 

Guð huggi þdy sem krigðin slmr^ 

Hvert þeir eru fjcer eða nœr! amen! 
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11. 
R Æ Ð A 't 

fiutt í kirkjunni af dómkirkjupresti Á. Johnsen, 

Sælír eru þeir dauðu, sem i drottni deya! Andinn segir, 

að jþeir hvíli af þeirra erfiði og þeirra verk fylgi Jieim eptir. 

A-ð það einkum fari eptir því, hvemig hinum ytrí 

atvikum við dauða eins manns er varið, hve mikil 

eða litil áhrif burtkallan hans hefur á oss, að það 

einkum sé áratala hins burtsofnaöa, hve uppbyggi- 

legur og ómissandi hann var í mannlegum sambúð- 

um, sem hafi mikla verkun þar á, {>að er, eins og 

f)ér vitiö, hæstvirdtu vinir! almennt og alkunnugt. 

íegar efnileg börn á æskuskeiöi hníga í dauðans 

djúp, þegar menn á bezta aldri með óveiktum kröpt- 

um eru liéðan kallaðir, þegar skyndilega em héðan 

hrifnir feður eða mæður, sem syndust geta lifað lengi 

ennþá, til heilla starfað náúngum sínum, því félagi 

manna, sem þeir voru í — þá fær þetta mikillega á 

oss; með sárri sút ogíþúngum þaunkum berjum vér 

oss á brjóst og hugur vor dvelur rétt ósjálfrádt við 

þá hugsun, hve fánýtt, fallvalt, skammvinnt allt jarðn- 

eskt sé. Jegar dauöinn þar á móti héðan kallar 

aldraða bræður eða systur, þegar hann gjörir enda 

á hérveru þess manns, þeirrar konu, hverra lífskrapt- 

ar fyrir laungu voru farnir að dvina, seni niðurbjúg 

og líka sem skuggi hjá því, sem áður var, fetuðu 
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sitt sefiskeiö, þegar hann lætur hínn siðasta dag upp- 

renna yfir þeim, sem hér ekki höíðu neins betra að 

vænta, ekki eptir nokkru að bíða, þá er slik burt- 

köllun vön að fá næsta lítið á oss, og þegarþannig 

við ber, er það opt hardtnær sú eina hugsan, sem 

hjá oss vaknar, að eptir náttúrunnar niðurröðun, hlut- 

anna gángi, sé þetta nú einusinni þannig tilsett og 

hljóti; þannig að ske. En svo á þetta ekki aðvera; 

því ef rétt er aðgáð, þá veitir líka — og það ekki 

hvað sízt — burtkallan þeirra, sem héöan kallast í 

hárri elli, margfaldt efni til alvarlegra íhugana, og 

hverr, sem ekki er of athugalaus, hann fær ekki svo 

litiö til grafa slíkra, að hjá honum ekki vakni guð- 

rækilegar trega tilfinnanir. 

5annig er einnig nú fyrir oss ástadt, er vér 

stöndum liér yfir moldum kristinnar meðsystur, sem 

eptir lángt, heiðurlegt, uppbyggilegt líf frá oss flutti, 

eptir að flestir þeirra, sem meö henni höíðu uppalizt, 

voru héðan farnir, lífsins gleði hætt að smakkast 

henni og hún því nær alveg hafði dregið sig út úr 

heiminum og lifði hér á því heiöursveröa heimili, 

hvaðan vér nú fylgðum líki hennar híngað í guös 

hús, því fyrsta, sem komið hefir undir þak þetta ept- 

ir seinustu umbót þess. 5vi þó að hennar jarðneski 

viðskilnaöur ekki fái eins á hjörtu vor, ekki einu- 

sinni á hjörtu þeirra, sem henni stóðu næst, eins og 

ef ööruvísi heíði á staöiö; já, þó vér ekki getum 

annaö, en samfagnaö hennar lausn undan lífsins oki 

og af hjarta unnt henni þeirrar hvíldar, sem hún nú 

fengið hefir, eptir liöugra 70ára dvölhér ájörðu, þá 

fáum vér samt ekki frá oss hrundið þeim söknuði 

blönduðu gleði - tilfinnunum, þeim alvarlegu hugsun- 

um, sem viö þetta atvik rétt ósjálfrádt hjá oss vakna, 

5ví— segið mér, kærir vinir! þér, hæstvirdtu 

börn og tengdaböru hinnar framliðnu! Segið mér: 
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hvað er það, sem yður fyrir augu ber, er þér litið 

yfir hennar nú enduðu lífsleið? Er þaö ekki fyrst 

og fremst föðurgæzka hans, í hverjum vér allir lif- 

um, erum og hrærumst, og sem líka ól og annaðist 

þessa vora framliðnu frá fyrstu til seinustu stunda 

hennarlífs? Var það ekkihöndhans, semveitti henni 

hennar miklu atgjörfi sálar og líkama, sera svo föð- 

urlega leiddi hana ura lífsins tíðum ógreiðu vegi, öll 

þau mörgu ár, sem hún dvaldi hér; sem svo viðhélt 

kröptum liennar og líkama heilbrigði allt til sein- 

ustu stunda hennar lífs, að hún ávalt gat haft eitt- 

hvað fyrir stafni, sér til dægrastyttíugar, en öðrura 

til gagns; sem varðveitti hana fyrir þeim mörgu hætt- 

um, sem lífi hvers manns búnar eru, og ekki hvaö 

sízt köllun móðurinnar eru óaðskiljanlega samfara; 

sem blessaði hjónaband hennar 11 lífsafkvæmum, 

lofaði henni að halda 10 af þeim hjá sér, lét þau 

uppvaxa henni til gleði, veitti henni það eptirlæti, 

að sjá þau öll fá góöan', já, einhvern hinn bezta 

ráöahag; sem á mörgum mæðustundum hélt henni 

uppréttri, veitti henni hug og dug, og það ekki hvað 

sízt við fráfall hans, hverjuin hún haíði gefiö hjarta 

sitt, saman við hvem hún hafði búið i hardtnær 20 

ár i ástúðlegasta hjónabandi; sem I hennar lánga, 

liöugra 20 ára, ekkjustandi var hennar skjól og 

skjöldur; sem lét elsku bama hennar og tengda- 

baxna, fagran hóp barnabarna — hún var amma 37 

afkvæma — létta henni ellinnar annmarka, sykra 

henni kvöld hennar æfi, hjúkra henniáhennar bana- 

beöi; sem lét dauöá hennar ekki að bera með ó- 

mjúkumátektum, heldur hægt ogstillt, ánþesslaung 

kröm væri á undan gengin, þvi i sótt haföi hún aldrei 

fyrr legið, þó hún, seinasta vetur síns líís, væri venju 

íremur lasburða? Og er vér lítum til þess, hvað 

eptir hana liggur, hvernig hún stóð i stöðu sinni, 
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hve margs verðuin vér þá varir, sem við burtför heim- 

ar inikillega fær á oss! þvíhve niargt og inikið gott 

og gagnlegt liggur eptir hana á hennar laungu lífs- 

tíð! Hún vann, meðan dagur var oghiin vann, ekki nieð 

hángandi hendij heldur með elju og atorku; og þaö 

mun óliætt að fullyröaj að húnj sem maki, móðir, 

hússmóðir, hafi átt fáa sína líka. Hve stórt og örö- 

ugt heimili húu átti um að sjá, meðan maðurhennar 

liíði, og hve mikinn þátt hún átti í að veita því heið- 

urlega forstöðu, er alkunniigt. Umsjón lieimilisins — 

og það var stórt: mörg börn, mörg hjú, mikil að- 

sókn — hvíldi að miklu leyti á henni, og enginn, 

sem til þekkti, mun segja, né geta sagt, að hún 

í því efni hafi látið nokkuö þaö vanta, sem af henni 

krafðist, því allt var lijá henni hvað eptiröðru: ráð- 

deild, dugnaöur, reglusemi, vinnusemi, umsjónarsemi 

úti og inni, og þó jafnframt gestrisni, rausn, hjálp- 

semi, góðgjörðasemi; þarum gat hverr sá gengið úr 

skugga, sem kom á hennar góöfræga heimili. . Með 

hvílíkri elsku hún liékk víð mann sinn, meö hvílíkri 

lempni, nákvæmni, elskusemi hún stirkti hann og 

stoðaöi í meölæti og mótlæti, á heilum sem vanheil- 

um dögum, með hvílíkri alúð og árvekni hún ann- 

aðist uppfræðíng og uppeldi sinna mörgu barua, 

með hvilíkri greind og góðsemi hún breytti viö sín 

mörgu hjú, það er alkunnugt, Og þegar hann var 

frá henni tekinn, hverjum hún hafði gefið lijarta sitt, 

með hvilíkri karlmennsku baröist hún þá sem hetja 

í sínu ekkjustandi, með hvílíkri alúð og árvekni ann- 

aðist hún þá börn sín og þeirra menníngu! 5ví þó 

að svið hennar verknaðar yrði minna eptir fráfall 

elskhuga hennar, þá mínkaði samt ekki laungunin 

til aö starfa, ekki kjarkurinn, ekki tápiö til þess. 

Já, einnig á hennar seinustu æfistunduin, þegar hag 

hennar var oröið svo varið, að hún þurfti þess ekki 
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meft og gat dregið sig frá lífsins umsvifuni, þálagði 

hún samt ekki hendur í skaut sér, heldur varði æl- 

inni til nytsamra starfa, og var það Jiá einhver henn- 

ar kærasta iðja, að fræða börn sinna og annara, 

Hverr, sem þekkt hefði öll hennar æfikjör, liann mundi 

bezt geta borið um, hvert ekki opt og margvíslega 

reyndi á þrek hennar og sálar-stirk; en hennar táp- 

mikla sál sigraði þaö allt, og hún lærði af því sem 

liún leið, lærði guðrækilegt hugarfar, þá giiðhræðslu, 

sem ekki við hana skildi, meöan lífið treindist, sem 

var hennar ellistoð. Ó, þegar því lífi er lokið, sem 

svo er lieiðurlegt, eins og þetta líf var, þegar þeir 

dagamir eru á enda, sem voru auðkenndir svo margri 

miskun guös, fram liðnir í eins dyggri skyldurækt 

og vorrar franiliðnu, hverr skyldi þá fá varist guð- 

rækilegum trega tilfinnunum ? Skyldu þá ekki einn- 

ig þeir, sem með söknuði, kærleika, þakklœti heQa 

augu sín í hæðir, af hjarta og munni undirtaka: 

^^Sœlir eru þeiry sem i drottni deya! Andinn ser/- 

iry að peir hvíli af peirra erfiði ög peirra verk 

ff/lgi peim eptir}^ 

Já, meö þessari hugsun líta börn og tengda- 

börn, lítum vér allir þetta jarðneska legurúm, í 

hverju hinar dauðlegu leyfar þessarar framliðnu nú 

hvíla. Vér heQum meö þakklæti hugavorn til guös, 

sem á hennar laungu vegferð liér á jörðu svo nijög 

á heuni gjöröi sig dýrðlegan, veitti henni svo inargs- 

konar blessan, þar til honum nú þóknaðist að kalla 

hana héðan sadda lífdaga í hárri elli, og innleiða í 

sína eilífu dýrð. Vér þökkum honum fyrir allt það 

góða, sem hann gaf henni krapta og færi á til veg- 

ar aö koma, og viljumnú flytja hennar niðurhrundu 

tjaldbúð í reit guðs barna, hvar rækt barna hennar 

og tengdabarna hefir sjeð um, aö hún, viö hliö hans, 

sem henni hér á jörðu var sárast festur, biöa skuli 
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upprisu alls Lolds. Vér heiörum hennar innmíiigu 

sem merkis konu, er krafizt gat og ávann sér virö- 

íng og elsku allra góöra, sem hana rétt þekktu. 

Biöjumguö aö gefa oss margar konur, mæöur, húss- 

mæður henni líkar! En umfram allt, f)á viljum vér 

láta íhugun þess, livernig hún stóö í sinni stöðu, 

hvað eptir hanaliggur, stirkja hjá oss þá sannfæríngu, 

aö vort sanna ágæti er komið imclir J)ví, hvernig vér 

verjum {)ví pundi, drottinn lénti oss; að það er ein- 

iingis með dygð og dáðríkri iðni, að vér fáum áunn- 

ið oss virðíng og elsku meÖbræðra vorra; að vér, 

þegar héöan íÖrum, einúngis með því móti getum 

vænt þess, aö minníng vor lifi í blessan manna á 

meöal, efvér, svo framt oss varunnt, höfum ástundað 

í sérhverju tilliti aðgjöra oss þessmaklega; að sú stund, 

er vér hljótum hér við að skilja, einúngis með því 

móti getur orðið oss sæt og sælufull, ef vér, eins og 

þessi vor framliðna, vonglaðir fáum sagt: ^^Eghefi 

barizt góðri baráttny hlaupið fullkomnaðy trúnni 

haldið; þess vegna er mér lika afsiðislagður rétt-- 

lœtisins sigurkrans. 

Og þar til viröstu, heilagi faðir, sem einnig, hef- 

ir talið vora daga og ritaö þá í þína bók, að veita 

oss stirk af hæöum! Jitt alvísa ráð ræöur því, hvert 

vér seint eöa snemma yfirgefa egum þetta jarðneska 

líf; veit oss einasta náð til þess, að vér við enda 

vegferðar vorrar, eins og þessi vor framliöna, fáum 

litið tilbaka með glöðu þakklæti fyrir þína foðurlegu 

handleiðslu, virdtir og harmaðir af öllum góðum, 

skrýddir fogrum dygöum og mannkostiim, ríkir af 

þeim Qársjóðum, sem eilífir eru og ei viö oss skilja 

við dauðans komu, heldur fylgja oss fram yfír gröf 

og rotnan til vors himneska fbðurlands, hvar vor 

borgarréttur er. amen. 



Hér hefiir nú væra hvílfi 

eptir \'el unniö tlagsverk 

Ekkiaii MÁRGRETHE ANDREA 

KNUDSEIN, 
fædd HÖLTER. 

Hún kom í heiminn 4. Janúar. 1779, 

andaðist 2. Maí 1849, 

lifði með manni sinum, 

kaupmanni LAURIZ MICHAEL KNUDSEN, 19 ár, 

ekkja eptir hann 21 ár, 

egnaöist 11 börn, 10 af f)eim lifa, 

og 37 barnaböm. 

Hver var hún? Merkiskona, 

Hún þekkti ekki hégómaskapinn. 

Hiin gegndi með guðlegu sinni 

lifsins köllun alúðlega, 

var f)ví: ástúðleg kona. 



elskuleg móðir, sannkölluö Imssmóöir, 

góðsöm, greindj tápmikil. 

Guð gaf! Guð tók! 

Guð gefi voru landi margar henni likar! 
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